TABELA ROZMIARÓW

WYRÓŻNIAJ SIĘ

rozmiar
odzieży

symbol

wzrost

obwód klatki
piersiowej

obwód
pasa

S

46

164-172

90-94

78-82

48

164-172

94-98

82-86

50

164-172

98-102

86-90

52

172-180

102-106

90-94

54

172-180

106-110

94-98

56

180-188

110-114

98-102

58

180-188

114-118

102-106

60

188-196

118-123

106-111

62

188-196

123-129

111-117

64

196-204

129-135

117-123

66

196-204

135-141

123-129

M

L

XL

2XL

3XL

NA TLE KONKURENCJI
FUNKCJONALNOŚĆ
WYGODA I KOMFORT
BOGATY ASORTYMENT
BEZPIECZEŃSTWO W PRACY

OFICJALNY
DYSTRYBUTOR

Nie wiesz jaki zestaw jest najlepszy dla Twojego biznesu?
Zadzwoń! Pomożemy dobrać odpowiednie ubrania.

Inter Parts Sp. z o.o

ul. Jarzębinowa 4
11-034 Stawiguda
NIP: 739-385-32-68

Wyposażenie warsztatu:
89 524 92 14
662 305 893

O MARCE
KOLEKCJA

To, co wyróżnia MBHP to wysoka jakość materiałów, które gwarantują bezpieczeństwo podczas wykonywania
obowiązków oraz poczucie komfortu przez wiele godzin
pracy.
Nasze kolekcje zostały zaprojektowane i sklasyﬁkowane
w taki sposób, aby spełnić wymagania różnych specjalistów, od branży motoryzacyjnej, przez budowlaną, po inżynieryjną. Nasze rozwiązania uwzględniają możliwość
łączenia kurtek, spodni, kombinezonów, polarów i innych
elementów odzieży, tak, aby uzyskać idealne kombinacje
adekwatne do Twoich potrzeb. Ubrania są wielofunkcyjne i sprawdzą się zarówno przy użytkowaniu wewnętrznym jak i zewnętrznym.

prymus

D

CENY O

Prymus to kolekcja zaprojektowana z myślą o fachowcach ceniących sobie szyk, wygodę oraz jakość zastosowanych dodatków
i wzmocnień. Jest to model bardzo uniwersalny i praktyczny.

Ocieplona
pikówką

/01

/02

tto
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n
ł
z
8
7
MARKA
M
PREMIU

Wywietrzniki
na plecach
Wzmocnienia
na łokciach

HA

Jedna kieszeń górna
zapinana na zamek

FT
Dwie kieszenie górne,
miechowe
zamykane patkami

IDENTYFIKACJA FIRMOWA

TR A N
S

Stawiamy na indywidualne oznakowanie odzieży MBHP, aby wyróżnić Twoją działalność na tle
konkurencji. Wykorzystujemy najnowocześniejsze techniki znakowania i kreujemy spersonalizowane kolekcje odzieży roboczej, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów. Ujednolicona
odzież robocza to przekonujące pierwsze wrażenie. Wpływa na postrzeganie marki i biznesu,
jako profesjonalnego, godnego zaufania Partnera. Wzmacnia także identyﬁkację pracowników
z ﬁrmą, dla której pracują.

Dwie kieszenie
dolne podwójne

F

Elastyczne
wstawki

ER

/03
Kieszeń naszywana
z Cordury na zamek

Chcesz oznakować swoje ubrania?

MIP Sp. z o.o. S.K.A.

691 860 560, 662 121 539
664 024 373, 883 315 912
e-mail: biuro@agencjamip.pl

www.agencjamip.pl

ELAS
T

NIP 966-209-06-56

kom.:

niebiesko-czarna
(ref. PR KAMIZELKA)
(250 gr/m2)
60% bawełna, 40% poliester

02. PRYMUS
BLUZA TYP SZWEDZKI

Skontaktuj się z nami!

11-034 Stawiguda, ul. Jarzębinowa 4

01. PRYMUS
KAMIZELKA OCIEPLANA

O

ME

wzmocniona niebiesko-czarna
(ref. PR BLUZA)
(245 gr/m2)
55% bawełna, 45% poliester

R
Dwie kieszenie
dolne na zamek
żyłka

03. PRYMUS
POLAR
niebiesko-czarny
(ref. PR POLAR)
(270/360 gr/m2)
100% poliester + 100% poliester

3

KOLEKCJA

prymus
D

CENY O

o
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Polar z PUMI
zgrzewanej

/04
Elastyczna
wstawka w kroku

MARKA
M
PREMIU

4

Dwie kieszenie tylne
zamykane patkami

Dwie kieszenie
przednie wpuszczane

Kaptur z tkaniny PUMI
zgrzewanej wszywany
dopinany na
zamek żyłka

/06

Pasek
na młotek

•
Kieszeń calówkowa
podwójna z kieszenią

Kieszeń
bojowa miechowa
z kieszenią na telefon
i idetyﬁkator

5

Wywietrzniki
pod pachami

Kieszenie
na nakolanniki

Kieszeń karczka zapinana
na spring kryty

Dwie
kieszenie dolne
na zamek
rewers
Elastyczne wstawki
pod kolanami

Dwie kieszenie
przednie
wpuszczane

Wykończenie gumą
łamaną

04. PRYMUS
SPODNIE DO PASA

Wzmocniony
dół nogawek

wzmocnione niebiesko-czarne
(ref. PR SPODNIE)

(245 gr/m2)
55% bawełna, 45% poliester
05. PRYMUS
SPODNIE OGRODNICZKI
Pasek
na młotek
•

Elastyczna wstawka
na plecach

Kieszeń
bojowa miechowa
z kieszenią na telefon
i idetyﬁkator

Przód oraz tył
wykonany
z tkaniny PUMI

wzmocnione niebiesko-czarne
(ref. PR OGRODNICZKI)

/07

(245 gr/m2)
55% bawełna, 45% poliester
06. PRYMUS
BLUZA POLAROWA
niebiesko-czarny
(ref. PR POLAR PUMI)

Kieszenie
na nakolanniki
•

Dwie kieszenie tylne
zamykane patkami

Elastyczna
wstawka w kroku

/05
Wzmocniony
dół nogawek

(350 g/m2)
100% poliester + 95% poliester
5% spandex

Dwie kieszenie
dolne cięte
zapinane na zamek

07. PRYMUS
KURTKA SOFTSHELL

Na worku prawej
kieszeni naszyta
kieszeń na portfel

niebiesko-czarna
(ref. PR KURTKA PUMI)

(270/360 g/m2),
100% poliester + 100% poliester

Kieszeń calówkowa
podwójna z kieszenią

Elastyczna wstawkia
pod kolanami
Rękawy wykonane
z softshella

KOLEKCJA

stefan

D

CENY O

Stefan to ubiór dla eksperta, który ceni sobie jakość i styl.
Czerwone wstawki w tej kolekcji i większa przewaga bawełny,
podkreślają jej bardzo dynamiczny charakter.

/01

Kieszeń pionowa
zamykana na zamek

/02

tto
e
n
ł
z
7
7
MARKA
M
PREMIU
Z tyłu wypustka
odblaskowa

6

Dwie kieszenie
przednie

Z tyłu dwie kieszenie
zapinane na springi
kryte

Kieszeń karczka zapinana
na spring kryty

Poniżej prawej tylnej
kieszeni naszyta
podwójna
metrówka

Dwie kieszenie
przednie

Z przodu nakolanniki
zapinane na rzep

7

Z tyłu dwie kieszenie
zapinane na springi
kryte

Wywietrzniki
pod pachami

/05
Z przodu
nakolanniki

Dwie kieszenie dolne
cięte zapinane
na zamek

/04

Na lewej nogawce
kieszeń bojowa
z dodatkową
kieszenią komórkową

Mankiety
z częściowo
wszytą gumą

Podkrój szyi wykończony
stójką dzianinową

/03

01. STEFAN
KAMIZELKA SOFTSHELL
czerwono-czarna
(ref. ST KAMIZELKA)
(350 gr/m2)
95% poliester, 5% spandex

02. STEFAN
BLUZA TYP SZWEDZKI
czerwono-czarna
(ref. ST BLUZA)
(245 gr/m2)
55% bawełna, 45% poliester

03. STEFAN
BLUZA DZIANINOWA
Dwie kieszenie
dolne cięte

Kaptur
dopinany
na zamek

czerwono-czarna
(ref. ST BLUZA DZIANINOWA)
(280 gr/m2)
dzianina drapana 90%
bawełna, 10% poliester

Kieszeń wewnętrzna
zapinana na rzep

/06
04. STEFAN
SPODNIE DO PASA
czerwono-czarne
(ref. ST SPODNIE)
(245 gr/m2)
55% bawełna, 45% poliester

Dwie kieszenie
dolne cięte

05. STEFAN
SPODNIE OGRODNICZKI
czerwono-czarne
(ref. ST OGRODNICZKI)
(245 gr/m2)
55% bawełna, 45% poliester

06. STEFAN
KURTKA OCIEPLANA 3/4

Wykończenie pasem
dzianinowym

•

czerwono-czarna
(ref. ST KURTKA)
(160 gr/m2)
100% poliester

Kieszeń pionowa
na zamek

KOLEKCJA

D

kazik

CENY O

Kolekcja KAZIK, to kolekcja dla Panów łączących dobry styl i wygodę z praktyczną
kolorystyką. Zastosowane wstawki z elastycznym materiałem pod kolanami
i w pasie krzyżowym, usprawnią pracę niejednemu pracownikowi. Kolekcja obejmuje
szeroką gamę odzieży, która jest idealną odpowiedzią na różnorodne potrzeby.

/01

Ocieplona
pikówką

Wywietrzniki
na plecach
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/04

Dwie kieszenie tylne
zamykane patkami

Dwie kieszenie
przednie wpuszczane

04. KAZIK
SPODNIE DO PASA
wzmocione popiel+czarna+seledyn
(ref. KA SPODNIE)
(245 gr/m2)
55% bawełna, 45% poliester
Wzmocnienia
na łokciach
i plecach

/02

8

Kieszeń górna
zapinana na zamek

Elastyczna
wstawka w kroku

05. KAZIK
SPODNIE OGRODNICZKI
wzmocione popiel+czarna+seledyn
(ref. KA OGRODNICZKI)
(245 gr/m2)
55% bawełna, 45% poliester

Rozbudowana
kieszeń bojowa
z czterema komorami

Kieszeń calówkowa
podwójna z kieszenią

Dwie kieszenie
na bawecie

Dwie kieszenie górne,
miechowe
zamykane patkami

Pasek
na młotek

Wzmocnione
kolana

Elastyczne wstawki
pod kolanami

Dwie kieszenie
przednie
wpuszczane

Dwie kieszenie
dolne podwójne

Wzmocniony
dół nogawek

Elastyczne
wstawki
Pasek
na młotek

01. KAZIK
KAMIZELKA OCIEPLANA

/03
Kieszeń górna nakładana
zapinana na zamek

popiel+czarna+seledyn
(ref. KA KAMIZELKA)
(250 gr/m2)
60% bawełna, 40% poliester

02. KAZIK
BLUZA TYP SZWEDZKI

Elastyczna wstawka
na plecach
•
Kieszenie
na nakolanniki

Kieszeń
bojowa miechowa
z kieszenią na telefon
i idetyﬁkator

wzmociona popiel+czarna+seledyn
(ref. KA BLUZA)
(245 gr/m2)
55% bawełna, 45% poliester

popiel+czarna+seledyn
(ref. KA POLAR)
(270/360 gr/m2)
100% poliester

/05
Wzmocniony
dół nogawek

Boki odcinane w kolorze
kontrastowym

Dwie kieszenie tylne
zamykane patkami

Elastyczna
wstawka w kroku

03. KAZIK
POLAR MĘSKI

Dwie kieszenie
dolne na zamek

•

Kieszeń calówkowa
podwójna z kieszenią

Elastyczna wstawkia
pod kolanami

9

KOLEKCJA

D

marian

CENY O

Uniwersalny krój MARIAN zapewnia wielofunkcyjność
odzieży, dzięki czemu sprawdzi się w wielu branżach.
Powszechny i bardzo praktyczny dla tych, którzy nade
wszystko cenią sobie komfort noszenia przez wiele godzin.
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Dwie kieszenie boczne
z workami kieszeniowymi

/01

KOLEKCJA

mietek

/02
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Kolekcja MIETEK to doskonały wybór, gdy potrzebujesz trwałego
i dobrze wyglądającego materiału na odzież roboczą w niskiej cenie.

Z tyłu kieszenie
naszywane

Naszyte
wzmocnienia
Dwie kieszenie
dolne ścięte

Kieszeń zapinana
na zatrzaski

TRWAŁA NA
MICZ
I EKONO

/02

Z tyłu:
- jedna kieszeń tylna
- kieszeń calówkowa
na prawej nogawce
- guma dopasowująca
obwód pasa

11

Dwie kieszenie
przednie

Z tyłu spodni:
Na prawej nogawce:
- kieszeń naszywana z dwukolorową patką zapinaną na
zatrzaski typu spring,
- poniżej podwójna metrówka
Na lewej nogawce
- kieszeń naszywana z dwukolorową patką zapinaną na
zatrzaski typu spring,
- poniżej kieszeń cięta wykończona kontrastową listewką,
- dodatkowo naszyty wieszak
na młotek

01. MIETEK
BLUZA TYP SZWEDZKI
(ref. MI BLUZA)
(230 gr/m2)
70% poliester, 30% bawełna

02. MIETEK
SPODNIE OGRODNICZKI
(ref. MI OGRDNICZKI)
(230 gr/m2)
70% poliester, 30% bawełna

Naszyte
nakolanniki
Kieszeń bojowa z dwukolorową
patką zapinaną
KOLEKCJA

robert

Kombinezon jednoczęściowy stylizowany na wzór kombinezonu rajdowego.
Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu i ochrony

Podkrój szyi
wykończony stójką

Nogawki podwinięte
i przestębnowane

Kieszeń
zapinana na zatrzaski

Dwie kieszenie
górne

/01
10

D

CENY O

Kieszeń
na komórkę

Odcinane
karczki przodu

CENA

114 zł netto

Wzmocnienia
na rękawach
Zamek czarny
przykryty plisą
zapinaną na rzepy

01. MARIAN
SPODNIE DO PASA
wzmocnione
(ref. MA SPODNIE)
(245 gr/m2)
65% poliester, 35% bawełna

02. MARIAN
SPODNIE OGRODNICZKI
wzmocnione

/03
Dwie kieszenie z patką
zapinaną na zatrzaski
typu spring

(ref. MA OGRODNICZKI)
(245 gr/m2)
65% poliester, 35% bawełna

03. MARIAN
BLUZA TYP SZWEDZKI
wzmocniona
(ref. MA BLUZA)
(245 gr/m2)
65% poliester, 35% bawełna

Dwie kieszenie
boczne wpuszczane
ze skośnym wlotem
Dwie kieszenie z tyłu
z patkami na rzep

Rękawy i nogawki
zakończone mankietem
z gumą
Dwie kieszenie
dolne cięte ze skośnym
wlotem

ROBERT
KOMBINEZON
(ref. RO KOMBINEZON)
(200 gr/m2)
100% poliester

